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خوانشپذیری کتابهای عربی دورة اول متوسطه
بر اساس شاخص خوانایی «کلوز»
مریم جالئی ،1فرزانه براتی

دهقی2

 .1استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
 .2کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
تاریخ دریافت1396 /05 /21 :

تاریخ پذیرش1396 /10 /09 :

چکیده
شاخصهای خوانایی به تجزیهوتحلیل یک نوشته به منظور سنجش درجـة خـوانشپـذیری نن
میپردازد تا نقاط قوت و ضعف نن را مشخص کند .با توجه به رویکرد جدید نمـوزش زبـان
عربی در مدارس ایران مبتنـی بـر اسـتنباط و درط مطلـ  ،ایـن پـژوهش بـه بررسـی سـط
خوانشپذیری کتابهای عربی متوسطة اول پرداختهاست .پژوهش از نوع تحلیـل محتـوا و بـا
استفاده از تکنیک خوانایی «کلوز» است .جامعة نماری پژوهش شامل  400دانشنمـوز مشـوول
به تحصیل در پایههای هفتم و هشتم یکی از مدارس ناحیة  5اصفهان است .نزمـون کلـوز بـر
نمونهای متشکل از  200دانشنموز از  6کالس انجام شد .نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل نمرات
حاصل از اجرای این نزمون با استفاده از دو روش نماری توصیفی و استنباطی نشان میدهد که
محتوای هر سه کتاب عربی دورة اول متوسطه بر اساس شـاخص مـذکور در سـط نموزشـی
است؛ به عبارت واض تر ،برای درط و فهم این کتابها نیاز به نموزش معلم است.
کلیدواژهها :تحلیل محتوا؛ خوانشپذیری؛ کتابهای عربی دورة اول متوسطه؛ شاخص خوانایی کلوز.

نویسندة مسئول

maryamjalaei@gmail.com
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 .1مقدمه
ارزیابی محتوای کتابهای درسی ،1عالوه بر کمک به افزایش کارایی و اثربخشی ننها میتواند
تحقق مطلوب اهداف نموزشی را به دنبال داشته باشد .شناخت نقـاط ضـعف و قـوت متـون و
محتوای کتابها در سیستم متمرکز نموزشی کشورمان ،مطابق شاخصها و تکنیکهای علمی و
تجربی (و نه ذهنی) و مبادرت به اصالح ،تعدیل ،تکمیل ،تجدیدنظر و طراحی مجـدد سـاختار
ننها ،نقش اساسی در فرایند سـامانمند (سیسـتماتیک) نمـوزش ،یـادگیری ،تسـهیل ،تعمیـق و
تسریع نن ،برای فراگیران و معلمان خواهد داشت .از طرف دیگر ،توجه به کارایی شاخصهـا،
ارزیابی ضمنی اثربخشی ،دادن اعتبار و درجة قابل قبول به ننها و استانداردسازی 2برای تعمیم
و نهادینهکردن 3معیارها برای قضاوت در مورد محتواهای درسی ،ضرورتی اجتنابناپذیر اسـت
(فضل اللهی قمشی و ملکی توانا.)142 :1390 ،

کتابهای درسی یکی از مهمترین مراجع و منابع یادگیری به شمار مینیند؛ چراکه بیشترین
فعالیتهای نموزشی در چهارچوب ننها صورت میپذیرد .موارد زیر ازجمله دالیلی است کـه
اهمیت کتابهای درسی را در کشور ما نشان میدهد:
 متمرکز بودن فعالیتهای معلمان بر اساس کتاب درسی؛
 محدود بودن امتحان و ارزشیابی به مطال

و محتوای کتاب درسی؛

 تحقق بخشیدن بیشتر اهداف نموزشوپرورش از طریق کتاب درسی؛
 وجود نظامی متمرکز که برای تمام کشور ،یک برنامه ،یک کتاب و یک ارزشیابی دارد؛
 ملزم بودن دانشنموزان به خواندن کتابهایی که از سوی دفتـر برنامـهریـزی ،تـدوین و
معرفی شدهاند (نیکنفس و علینبادی.)16 :1392 ،
بر این اساس ،شناخت عواملی که درط نوشتهای را ساده یا دشوار میکنـد و نیـز سـنجش
میزان دشواری درط نوشتهها ،از مسائل مهمی است که بخشی از پژوهشهای تحلیل محتـوایی

1. Educational books
2. Standardization
3. Institutionalize
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و سنجش خوانایی 1به نن پاسخ میدهد .برای تحلیل محتوای کتابهای درسـی از دو تکنیـک
معروف میتوان استفاده کرد:
 .1استفاده از شاخصهای خوانایی که بر روی کلمهها ،عبارات و پاراگرافهـای یـک مـتن
تمرکز دارد و به تجزیهوتحلیل محتوای یک نوشته یا متن میپردازد؛
 .2استفاده از ابزارهای فهرستی که نقش مواد کمکدرسـی ماننـد وسـایل کمـکنموزشـی،
کتاب راهنمای معلم ،و جهتگیریهای فرهنگی ،کیفیت مـواد ،کیفیـت نوشـتار و ...را بررسـی
میکند (پرورش.)42 :1392 ،
یکی از روشهای تحلیل محتوای کتابهای درسی ،بررسی سط خوانشپذیری نن اسـت
که با استفاده از شاخصهای متفـاوت انجـام مـیشـود .از پرکـاربردترین ننهـا ،مـیتـوان بـه
شاخصهای خوانایی «گانینگ ،2کلوز ،فلش ،3پاور سامنر کرل ،4ویلیام رومی ،5فلش کینکیـد6و
مک الفلین »7اشاره کرد .هر کدام از ایـن شـاخصهـا بـا اسـتفاده از فرمـولهـای مخصـو
خوانایی مطال

موردنظر را با هدفی خا

،

بررسی میکنند .تکنیک خوانایی کلوز یکی از ایـن

شاخص هاست .پژوهش حاضر درصدد است سط خوانایی (خوانشپذیری) کتابهای عربـی
دورة اول متوسطه را بر اساس شاخص خوانایی کلوز ارزیابی کند .ننچه پژوهشـگران را بـرای
بهکارگیری این روش تشویق کرد ،عالوه بر جدیدتر و کاملتر بودن این روش نسبت بـه سـایر
شاخصهای خوانایی ،ویژگی خا

این تکنیک در تحقق هدف اجـرای ایـن پـژوهش اسـت.

ننچه از مطالعه روی تکنیکهای خوانایی دیگر به دست نمد این است که بیشتر این شاخصها
تنها از طریـق بررسـی و تحقیـق روی هجاهـا و واجهـا بـا دیـد و نگـرش جزئـی ،سـعی در
اندازهگیری سط خوانایی دارند و حتی بعضی از ننها مثل شاخص «پاور سـامنر» فقـ بـرای

1. Readability Level
2. Gunning
3. Flasch
4. Power-Sumner-Kearl
5. William Roman
6. Flesch Kincaid
7. Mclaughlin
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سنجش سط خوانایی کتابهای ابتدایی استفاده میشود و بعضی نیـز هماننـد تکنیـک «فلـش
کینکید» هنوز مورد بازنگری و تعدیل قرار نگرفتهاند .لکن ازننجاکه دفتر تألیف و برنامـهریـزی
کت

درسی ،هدف از نگارش کتابهای عربی را درط متون دینی و شناخت عمیـقتـر زبـان و

ادبیات کهن فارسی ،از طریق نمـوزش زبـان عربـی بیـان نمـوده و شـیوة نموزشـی خـود را از
قاعدهمحوری به متنمحوری توییـر داده ،بهتـرین روش بـرای سـنجش سـط نموزشـی کتـ
مذکور ،روش کلوز است؛ چراکه پاسخگویی به نزمون ویژة نن مستلزم نن است کـه فراگیـر بـه
جزئیات یعنی معانی واژگان و همچنین نموختههای قبلی خـود اشـراف داشـته باشـد و بتوانـد
مفهوم کلی متن را درط کند تا به سؤاالت پاسخ دهد.

 .2مفهوم خوانشپذیری
منظور از خوانشپذیری یا خوانایی ،میزان سهولت خواندن و فهمیدن یـک نوشـته اسـت .یـک
متن خوانا ،متنی است که خواننده بتواند نن را به صورت روان بخواند و بهنسانی مفهـوم نن را
درط کند (فضل اللهی قمشی و ملکی توانـا .)95 :1389 ،اصـطالح «خوانـایی» بـه معنـای تخمینـی از
احتمال موفقیت خواننده در خواندن و درط متن یا نوشته است

(قادری مقدم و سـبحانینـژاد:1395 ،

 .)45با توجه به تحقیقات انجامشده ،کتابهای درسی که ازجمله متون چاپی محسوب میشوند
نسبت به سایر متون غیرچاپی ،مثل متون الکترونیکی ،دارای درط خواندن باالتری هستند .یکی
از دالیل نن این است که داشتن فضای ذهنی مناس
مطل

کمک میکند (کنگری و همکـاران .)36 :1394 ،مطال

از صـفحهبنـدی فیزیکـی مـتن ،بـه درط
درسی از لحاظ سـط دشـواری بایـد

برای یادگیرنده چالشبرانگیز باشـد؛ یعنـی نـه ننقـدر نسـان باشـد کـه یـادگیری نن از سـوی
دانشنموزان بهنسانی میسر شود و نه ننقدر دشوار باشد که دانشنمـوزان نتواننـد از عهـدة نن
برنیند (سیف 386 :1371 ،به نقل از کرامتی مقـدم .)156 :1395 ،اما اینکه میزان خوانایی این متن چـاپی
برای مخاطبان در چه سطحی قرار دارد ،در بحث سنجش سط خوانـایی مـورد ارزیـابی قـرار
میگیرد .میزان خوانا بودن مطال

از نظر درط و فهم برای مخاط  ،سط خوانـایی نن مطلـ

نامیده میشود .عوامل مؤثر در سط خوانایی عبارتاند از:
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 هجا؛ یعنی کوچکترین مجموعة واحد گفتار که با یک دمزدن بـیفاصـله و قطـع نن ادا
شود (خانلری1350 ،به نقل از دیانی.)29 :1379 ،
 کلمه؛ یعنی مجموعه حروفی که یک واحد را تشکیل میدهند

(معین.)1385 ،

 جمله؛ یعنی مجموعه کلماتی که بین دو سـکوت طویـل (نقطـه) قـرار دارنـد و حـداقل
دارای یک پیام یا یک

معنی باشند (همان).

 پیام؛ یعنی تعداد مضمونهای موجود در هر جمله

(دیانی.)29 :1379 ،

هنگام مطالعهی هر متن (کتاب) ،برای خواننده حسی دربارة میزان پیچیدگی یا سـادگی مـتن ایجـاد
میشود که در فهم نن تأثیر بسیاری دارد؛ این درواقع همان سط خوانایی (خوانشپـذیری) مـتن اسـت
(جعفری هرندی و میرشاه جعفری .)103 :1389 ،ازاینرو ،زیرساختهای حوزه سنجش خوانایی از دهة 1920م
فراهم شد .بسیاری از پژوهشهای ویژة این حوزه تا دهة  1950محرمانه صـورت مـیگرفـت ولـی بـا
تالشهای نویسندگان و پژوهشگرانی مثل فلش ،کلیر ،دیل 1و چال ،2یافتههای این مطالعات عمومی شد.
در سال 1923م ،اولین شاخص سنجش خوانایی مطـرح شـد و بـه دنبـال نن بـیش از  200فرمـول بـا
مؤلفههای مختلف پدید نمد .انتقاداتی به این فرمولها وارد شد و در نتیجة سنتز این ایدهها ،چند فرمـول
جدید مطرح شدند که از جملة ننها ،فرمول کلوز است که در سال 1953بـهوسـیلة ویلسـون تـایلر 3از
اساتید دانشگاه ایلی نویز نمریکا 4پیشنهاد شد (عابدی .)35 :1393 ،کلوز روش جدیدتری را مطرح سـاخت
که بر رویکردهای سنتی قبل از نن فائق نمد (رسولی و امیر نشتیانی.)173 :1390 ،

 .3روش سنجش خوانایی کلوز
روش سنجش خوانایی کلوز ،با توجه به نوع پاسخهای موردنیاز به دو صـورت کلـوز

حـذفی5

(پرکردن جاهای خالی) و کلوز تست( 6انتخاب یک کلمه از میان چند گزینـه) قابـل اجراسـت.

1. Dale
2. Call
3. Wilson Taylor
4. Illinois America
5. Elide Cloze
6. Close Test
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اختالف معنیدار و مهمی بین عملکرد یادگیرندگان در نزمـون چندگزینـهای و نزمـون حـذفی
جهت سنجش فهم و درط خوانایی متون وجود ندارد .نتایج مطالعات نشـان مـیدهـد ایـن دو
نزمون میتوانند بیشترین استفادة مناس

را در کاربرد ،به جـای یکـدیگر ،در فهـم ،ارزیـابی و

سنجش سط خوانایی داشته باشند (سـتارپور2014 ،م .)105 :این روش مبتنی بر این فـر

اسـت

که افرادی بهتر میتوانند کلمـات اشـتباه را تشـخیص دهنـد کـه از توانـایی خوانـدن بـاالتری
برخوردار باشند .این روش برای متنها یا کتابهایی به کار میرود که هنوز تدریس نشدهانـد.
ارزیابی و تحلیل محتوا در این شاخص ،تابع مراحل و فرایند زیر است:
 انتخاب چند متن از قسمتهایی که هنوز تدریس نشدهاست؛
 نوشتن اولین جملة هر متن به صورت کامل و اولیه؛
 خالی گذاشتن یک کلمه از هر پنج کلمه در متون انتخـابشـده بـه صـورت نقطـهچـین؛ تعـداد
جاهای خالی بر اساس توانایی فراگیران میتواند در محدودة  100 ،75 ،50 ،25 ،20در نوسان باشد؛
 توزیع متنهای نقطهچینشده بین دانشنموزان کالس نزمودنی ،برای نوشتن یـا انتخـاب
مناس ترین مفهوم یا گزینه در جاهای خالی

(نوروزی چگینی و نوروزی چگینی.)2 :1394 ،

 جمعنوری و تصحی اوراق و نمرهدهی و تبدیل نمرات به درصد؛
 نتیجهگیری از درصد نمرات با توجه به محور زیر:
نمودار  :1نتیجهگیری نزمون کلوز

(فضل اللهی قمشی و ملکی توانا)85 :1389 ،

بر اساس محور فوق ،درصد کلماتی که به طور صحی تکمیل میشوند معرف نمـرة نزمـودنی
در این روش است .هرچه نمرة نزمودنی کمتر باشد نشـاندهنـدة دشـواری مـتن اسـت .یعنـی
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درصد پاسخهای صحی بین  0تا  40درصد ،سط دشواری 40 ،تا  60درصد ،سط نموزشـی
و  60تا  100درصد ،سط مستقل را نشان میدهد.

 .4سؤالهای پژوهش
این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سؤال کلی است:
 بر اساس شاخص خوانایی کلوز ،کتابهای عربی دورة اول متوسطه در چـه سـطحی از
خوانایی (مستقل ،نموزشی ،دشوار) قرار دارند؟
جهت پاسخ به این سؤال ،سؤاالت فرعی زیر طرح میشود:
 بر اساس شاخص خوانایی کلوز متن کتابهای عربی سال اول دوره اول متوسطه در چه
سطحی از خوانایی قرار دارد؟
 بر اساس شاخص خوانایی کلوز متن کتابهای عربـی سـال دوم دوره اول متوسـطه در
چه سطحی از خوانایی است؟
 بر اساس شاخص خوانایی کلوز متن کتابهای عربی سـال سـوم دوره اول متوسـطه در
چه سطحی از خوانایی قرار دارد؟

 .5پیشینة پژوهش
در بررسی میزان خوانشپذیری کتابهـای درسـی نمـوزش زبـان فارسـی و عربـی مطالعـاتی
صورت گرفته که بارزترین ننها به شرح ذیل است:
الرشیدی ( 2005م) با مطالعه بر  240دانشنموز کالس چهارم در کویت ،خوانایی سه مـتن
از کتاب لغتي العربیّة را با روش سنجش خوانایی کلوز بررسی نمود و نتایج زیر به دسـت نمـد؛
متنهای کتاب در سط استرس و فشار روانی قرار دارد و بر اساس درجة خوانایی طبقهبنـدی
و تنظیم نشدهاست .در دو متن از متنهای انتخابی ،بین درجـة خوانـایی دانـشنمـوزان پسـر و
دختر تفاوت قابل توجهی دیده نشد ،ولی تحلیلهـای نمـاری ،نشـاندهنـده مطلـوبتـر بـودن
خوانایی یک متن از سه متن انتخابی در بین دانشنموزان دختر بود .مؤمنی والمـؤمنی (2011م)
سط خوانشپذیری کتاب اللغة العربیة سال چهارم نظام نموزشی اردن را  %3/4یافتند که نسبت
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بسیار پایینی است و این یعنی خوانایی کتاب فق برای  % 3/4از دانشنموزان مناسـ

اسـت و

کتاب در سط استرس و فشار روانی قرار دارد .السرحانی (2011م) نیز با بررسـی کتـاب اللغةة
العربیّة سال چهارم ابتدایی مدارس عربستان دریافت متن کتاب فق برای  %44از دانـشنمـوزان
مناس

بود .تحلیلهای نماری این پژوهش نشان داد خوانایی کتاب برای دانشنموزان دختر بـا

نتیجه  46/83درصد ،بیشتر از دانشنموزان پسر با نتیجه  32/76درصد بـود .دیـانی ( )1379بـا
بررسی شاخصهای خوانایی و تطبیق نن بر متـون فارسـی نشـان داد چنانچـه در هـر یـک از
فرمولهای خوانایی توییراتی داده شود قادر خواهند بود به گونهای ساده و سریع سط سـادگی
یا سط خوانایی نوشتههای فارسی را مشخص سازند .فردانش و شیران ( )1379نیز به منظـور
تحلیل محتوای کتاب متون فارسی سال سوم نموزش متوسطه از الگوی طراحـی مریـل ،1بـرای
اطالع از نظر دبیران از روش پیمایشی ،و جهت تعیین سـط مـتن کتـاب از نظـر نموزشـی از
روش خوانایی کلوز استفاده کردند .بر اساس نتایج بهدستنمده از نزمون کلوز در این پژوهش،
سط متن نموزشی کتاب مذکور دشوار بود؛ در نتیجـه نمـوختن نن بـرای فراگیـران بـهتنهـایی
ممکن نیست .اخیراً نیز یوسف نظری و علی خطیبی ( )1396با استفاده از شـاخص فـرای 2بـه
مقایسه خوانش پذیری کتابها ی متوسـطه اول و راهنمـایی قـدیم پرداختـه و بـه ایـن نتیجـه
رسیدند که جمالت عربی هر دو مرحله نموزشیِ مدنظر در سط مطلوبی ارزیـابی مـیشـوند؛
اگرچه اساساً با توجه به ویژگیهای خا

زبان عربی این فرمول کارایی الزم را بـرای بررسـی

متون عربی ندارد.

 .6روش و ابزار پژوهش
به منظور سنجش سط خوانایی کتابهای عربی دوره اول متوسطه از نزمون محققساخته استفاده شد .این
پژوهش به صورت تحلیلی (روش تحلیل محتوا )3انجام پذیرفت .برای انجام نن تعداد  200دانشنمـوز در
حال تحصیل در مقطع متوسطه اول در پایههای هفتم و هشتم که از پایة هشتم دو کـالس و از پایـة هفـتم

1. Merrill Design Method
2. Fry
3. Content Analysis
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چهار کالس ،از بین  13کالس انتخاب شدند ( 71نفر برای نزمون پایة هفتم و  68نفر برای نزمون پایههای
هشتم و  61نفر برای نزمون پایة نهم در نظر گرفته شـد) .نمونـهگیـری ،هدفمنـد بـود؛ چراکـه پرسشـنامة
طراحیشده بر اساس شاخص کلوز باید از متون تدریسنشدة کتابهای هر پایه برگزار مـیشـد .بـر ایـن
اساس نزمون کتاب نهم برای دانشنموزان پایة هشتم ،نزمون کتاب هشتم بـرای دانـشنمـوزان پایـة هفـتم
برگزار شد .اما در مورد نزمون کتاب هفتم ،چون دانشنموزان پایة ششم هیچگونه نشنایی قبلی با زبان عربی
نداشتند و انجام این نزمون از دانشنموزان این پایه بدون نتیجه به نظر میرسید در پایان نیمسال اول ،نزمون
از دروس نیمة دوم این کتاب که هنوز تدریس نشده بود از دانشنموزان پایة هفتم گرفته شد .از کتابهـای
عربی مدنظر 18 ،متن انتخاب شد .تعداد  32سؤال از متن کتاب پایة هفتم 45 ،سؤال از متن کتاب هشـتم و
 45سؤال از متن کتاب نهم تهیه و تنظیم شد ،سپس از دانشنموزان خواسته شد بر اساس جمله کاملی که از
ابتدای هر متن تهیه شده بود یکی از چهار گزینه را انتخاب نمایند .بعد از تصـحی اوراق امتحـانی ،نمـرات
برای قرارگرفتن در محور کلوز به درصد تبدیل شد تا سط خوانایی محتوای مورد ارزیابی مشخص گردد.
در این پژوهش ،با توجه به اینکه زباننموزان در دورة نغازین یادگیری زبان عربی به سر میبرند ترجیحـاً از
روش چندگزینهای برای نزمونها استفاده گردید.

 .7توصیف نماری نمونة مورد پژوهش
از بین مدارس دولتی متوسطة دورة اول شهر اصفهان ،یکـی از دبیرسـتانهـای عـادی دخترانـة
ناحیة  5انتخاب شد .از بین  13کالس 2 ،کالس برای نزمون کتاب پایة هفتم شامل  71نفـر2 ،
کالس برای نزمون کتاب هشتم شامل  68نفر و  2کالس برای نزمون کتاب نهم شامل  61نفـر،
و درمجموع با نمونهای متشکل از  200دانشنموز پژوهش صورت گرفت.

 .8توصیف نماری ابزار پژوهش
به منظور ارزیابی سط خوانایی کتابهای عربی دورة اول متوسطه همانگونه که گفته شد از متونی که هنوز
تدریس نشده بود ،نزمونهایی طراحی شد .برای افزایش دقت بررسی سط خوانـایی کتـابهـای مـذکور
تقریباًً 60تا  80درصد متن کتابهای پایة هشتم و نهم در این پژوهش مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت .از 12
درس کتاب هفتم  4متن با  32سؤال ،از  10درس کتاب هشتم  6درس با  45سـؤال و از  10درس کتـاب
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نهم  8درس با  45سؤال ،محتوای نزمونها را تشکیل داد .روایی پرسشنامه بهوسیلة دو تـن از اسـاتید زبـان
عربی و مدیریت نموزشی که از متخصصان بحث مورد پژوهش بودند ،مورد تأیید قرار گرفت .جزئیاتی که
در طراحی این نزمون بر اساس روش کلوز مدنظر قرار گرفت ،به شرح ذیل است:
 طراحی نزمون از متون تدریسنشده به دانشنموزان بـرای سـنجش سـط درط و فهـم
نزمونشونده از متن (درحالیکه نزمونهای چهارگزینهای معمولی از متون تـدریسشـده بـرای
شناخت میزان موفقیت تحصیلی دانشنموز طراحی میشود)؛
 حذف پنجمین کلمه بر اساس نظام هماهنگ نزمون کلوز ،حتی اگر نن کلمـه از حـروف
جر یا ضمایر باشد (درحالیکه در نزمونهای چهارگزینهای معمولی فقـ کلمـاتی مثـل فعـل،
اسم ،حرف و ...در هر جای جمله حذف میشود)؛
 طراحی سؤاالت نظاممند و مرتب با هم (جمـالت و پـاراگرافهـا بـا یکـدیگر در یـک
موضوع اشترط داشتند)؛
 استفاده از هر سه قسم کلمه (اسم ،فعل و حرف) به عنوان گزینه صحی سؤاالت نزمون؛
 استفاده از متونی که بیش از صد کلمه دارند ،برای تهیة سؤاالت نزمون موردنظر؛
 توجه به استاندارد تعداد سؤاالت در این روش که بین  20تا  100سؤال است؛
 توجه به سن ،کالس و ذخیرة واژگانی دانشنموزان در طراحی سؤاالت؛
 یکسان بودن طول جاهای خالی در سؤاالت نزمون؛
 در نظر گرفتن یک امتیاز به عنوان بارم هر سؤال؛
 درنظرنگرفتن زمانی خا

برای نزمون به منظور تمرکز بیشتر دانشنموزان بر پاسخگویی به سؤاالت.

 .9یافتههای پژوهش
سؤال کلی تحقیق این است که :بر اساس شاخص خوانایی کلوز ،کتـابهـای عربـی دورة اول متوسـطه چـه
سطحی از خوانایی دارند؟ برای پاسخ به این سؤال ،از نزمون کلوز استفاده شد .تجزیـهوتحلیـل نمـرات بـه دو
شیوة توصیفی (محاسبة میانگین کل نمرات و تبدیل میانگین به درصد) و استنباطی انجام شد تا نمـرة خوانـایی
کتابهای موردنظر به دست نید .نتایج حاصل به تفکیک پایه در ادامه ارائه شدهاست:

112

مریم جالئی ،فرزانه براتی دهقی

خوانشپذیری کتابهای عربی دورة اول متوسطه

 .9-1تجزیهوتحلیل توصیفی و استنباطی نمرات نزمون کلوز از کتاب پایة هفتم
جدول  1توزیع نمرات  71دانشنموز پایة هفتم از چهار درس نخر کتاب مورد بررسی و نتایج
حاصل از تجزیهوتحلیل توصیفی ننها را ارائه میدهد:
جدول  :1نمار توصیفی و توزیع نمرات دانشنموزان از کتاب پایة هفتم

جمع کل نمرات

()x

فراگیران

7 3 6 5 1

1 1 1 3 5 5 6 5

1

فراوانی
F

نمرات

17 18 19 20 21 22 24 25 26 28 30

6 9 10 11 12 13 14 15 16

4

4 6 9 10 33 60 65 84 75

FX

3

1

2 2 3

1

100 21 22 48 50 78 28 90 1214

9

144 119 54114

17/1 ×100
= 53/4

میانگین

17/1 × 100
32

درصد
انحراف معیار

5/36

مطابق جدول فوق ،نمرات فراگیران در نزمون برگزارشده مطابق روش کلوز ،از  32سؤال بـین
 4تا  30قرار دارد .میانگین نمرات ننها  17/1از سقف نمرة  32است .این بدان مفهوم است که
بیشتر پاسخهای دانشنموزان این پایه اطراف عدد  17متمرکز شـدهاسـت .حـداقل نمـره 4 ،بـا
فراوانی یک دانشنموز و باالترین نمره 30 ،با فراوانـی دو دانـشنمـوز اسـت .تجزیـهوتحلیـل
دادهها پس از تبدیل نمرات به نسبت  100و قرار دادن در فرمول کلوز نشـان مـیدهـد 53/43
درصد از پاسخهای دانشنموزان صحی بودهاست .انحراف معیار نیز برابـر  5/36حاصـل شـده
که مؤید نن است که نمرات دانشنموزان فاصله زیادی با یکدیگر دارد .به عبارتی در بـین ایـن
نمرات ،مقادیر بسیار پایین و یا بسیار باال به چشم میخورد.
برای بررسی نمرات نزمـون کلـوز از کتـاب پایـة هفـتم بـه شـیوه اسـتنباطی ،از نزمـون

T

تکنمونهای استفاده شد که نتایج نن در جدول  2ارائه شدهاست .مطـابق بـا ایـن جـدول و بـا
استناد به مقدار نزمون  Tمیتوان گفت با اطمینان  99درصد ،مقدار میانگین مربـوط بـه نمونـة
تحت بررسی ( )17/1با مقدار میانگین مربوط به جامعة نماری پژوهش تفاوت معناداری ندارد.
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این بدان معناست که نتایج حاصل از نمونه برای سط خوانایی متون عربی پایة هفتم (میانگین
و درصد پاسخگویی صحی ) قابل تعمیم به کل جامعة نماری پژوهش نیز هست.
جدول  :2نمون  Tتکگروهی برای بررسی نمرات نزمون کلوز از کتاب پایة هفتم
متویر

فراوانی

سط خوانایی کتابهای عربی دورة اول
متوسطه (پایة هفتم)

71

درجة نزادی
70

P

t
-0/002

0/998

 .9-2تجزیهوتحلیل توصیفی و استنباطی نمرات نزمون کلوز از کتاب پایة هشتم
جدول  3توزیع نمرات  68دانشنموز پایة هشتم از  6متن کتاب درسی عربی و نتایج حاصل از
تجزیهوتحلیل توصیفی ننها را ارائه میدهد:
جدول  :3نمار توصیفی و توزیع نمرات دانشنموزان از کتاب پایة هشتم

جمع کل نمرات
1247

فراوانیF

3 5 4 4 2 1 1 2 1 1 2 2

7

2

8

2 2 4 1 1 7 4 2

نمرات فراگیران ()x

8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 31 38 39

7

F X 14 16 40 11 12 91 56 30 128 34 126 57 100 84 88 46 2425 52 28 31 76 78

18/34
= 40/7

میانگین

18/34 × 100
45

درصد
انحراف

7/13

معیار

دادههای جدول باال نشان میدهد میانگین نمرات  18/3از سقف  45است که بعد از تبدیل نن
به نسبت  100با توجه به تعداد سؤاالت نزمـون ،مشـخص مـیشـود  40/75درصـد پاسـخهـا
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صحی است .از مجموع  45سؤال ،نمرات بین  7تا  39قرار دارد .دو نفر دارای کمترین نمره و
دو نفر باالترین نمره را کس

نمودهاند .میانگین نمرات در این پایه نشان میدهد بیشتر پاسخها

اطراف عدد  18متمرکز شدهاند .انحراف معیار برابر  7/13حاصل شده که مقـدار نسـبتاً بـاالیی
است .این مقدار باال حاکی از نن است که نمرات دانشنموزان فاصلة زیادی با یکدیگر دارد .به
عبارتی در بین این نمرات مقادیر بسیار باال و بسیار پایین مشاهده میشود.
برای بررسی نمرات نزمون کلـوز از کتـاب پایـة هشـتم بـه شـیوة اسـتنباطی ،از نزمـون

T

تکنمونهای که نتایج نن در جدول  4ارائه شده ،استفاده گردید .مطابق با جـدول یادشـده و بـا
استناد به مقدار نزمون  Tمیتوان گفت با اطمینان  99درصد ،مقدار میانگین مربـوط بـه نمونـة
تحت بررسی ( )18/34با مقدار میانگین مربوط به جامعة نماری پـژوهش تفـاوتی نـدارد .ایـن
بدان معناست که نتایج حاصل از نمونه برای سط خوانایی متون عربی پایة هشـتم (میـانگین و
درصد پاسخگویی صحی ) قابل تعمیم به کل جامعة نماری پژوهش نیز هست.
جدول  :4نزمون  Tتکگروهی برای بررسی نمرات نزمون کلوز از کتاب پایة هشتم
متویر

فراوانی

درجة نزادی

t

P

سط خوانایی کتابهای عربی دورة اول متوسطه (پایة هشتم)

68

67

-0/002

0/998

 .9-3تجزیهوتحلیل توصیفی و استنباطی نمرات نزمون کلوز از کتاب پایة نهم
پس از برگزاری نزمون کلوز از  8متن کتاب درسی با  61دانشنموز پایة نهم نتایج زیر به دست نمد:
جدول  :5نمار توصیفی و توزیع نمرات دانشنموزان از کتاب پایة نهم

جمع کل نمرات

4

1 3 3 6 3 5 3

فراوانی
F

نمرات فراگیران ()x

19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 35

7 13 14 15 16 17 18

76 60 126 88 69 72 50 78 84 30 62 64 351259

7 39 42 90

FX

1

2 3 3 1 2 2

4 3 3

6

3

48 85 54

میانگین

20/64
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20/64 × 100

درصد

45

انحراف معیار

5/72

بر اساس جدول باال نمرات فراگیران از  45سؤال دادهشده ،بین  7تا  35بـوده اسـت .میـانگین
نمرات  20/64است که بعد از تبدیل به نسبت  100مشخص شد کـه  45/87درصـد پاسـخهـا
صحی بودهاست .میانگین بهدستنمده از نمرات این پایه نشان میدهد کـه بیشـتر پاسـخهـای
دانشنموزان اطراف عدد  20و  21متمرکز شدهاند .بـر اسـاس فرمـول کلـوز ،یـک نفـر دارای
کردهاست .انحراف معیار برابر  5/72حاصل شد

کمترین نمره و یک نفر باالترین نمره را کس

که نشاندهندة نن است که نمرات دانشنموزان در این پایه نیز دارای فاصله زیادی بـا یکـدیگر
است .به عبارتی در بین این نمرات ،مقادیر بسیار پایین و یـا بسـیار بـاال هماننـد پایـة هفـتم و
هشتم به چشم میخورد.
برای بررسی نمـرات نزمـون کلـوز از کتـاب پایـة نهـم بـه شـیوة اسـتنباطی ،از نزمـون

T

تکنمونهای که نتایج نن در جدول  8ارائه شده ،استفاده گردیـد .مطـابق بـا جـدول فـوق و بـا
استناد به مقدار نزمون  Tمیتوان گفت با اطمینان  99درصد مقدار میـانگین مربـوط بـه نمونـة
تحت بررسی ( )20/64با مقدار میانگین مربوط به جامعـه نمـاری پـژوهش تفـاوت معنـاداری
ندارد .این بدان معناست که نتایج حاصل از نمونه برای سط خوانایی متـون عربـی پایـة نهـم
(میانگین و درصد پاسخگویی صحی ) قابل تعمیم به کل جامعه نماری پژوهش نیز هست.
جدول  :6نزمون  Tتکگروهی برای بررسی نمرات نزمون کلوز از کتاب پایة نهم
متویر

فراوانی

درجة نزادی

t

P

سط خوانایی کتابهای عربی دورة اول متوسطه (پایة نهم)

61

60

-0/001

0/999

 .10نتیجهگیری
یافتههای این پژوهش در پایة هفتم با توجه به محور خوانایی کلوز سط خوانایی این کتاب را
با میانگین  53/43درصد در سط مناس

نموزشی نشان میدهد .البته با توجه بـه اینکـه کلـوز

نتیجة بین دو عدد  40تا  60را در سط نموزشی میداند نتیجة بهدستنمده حاکی از نن اسـت
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که این میانگین بیشتر به سمت خودنموزی 1است تا استرس و فشار روانی .با این توصـیف بـه
نظر پژوهندگان باید در نظر داشت که متن ایـن کتـاب بـرای دانـشنمـوزانی کـه دارای سـط
استعداد و یادگیری باالتری هستند ،نمیتواند چندان مناس

باشد.

در سنجش سط خوانایی کتاب پایه هشتم بر اساس فرمول کلوز ،نتیجة میانگین  40/75به
دست نمد که نشاندهنده سط نموزشی این کتاب است .با این توضی که ایـن کتـاب بـا ایـن
میانگین سط خوانایی ،به حالت استرس و ناامیدی نزدیکتر است تا سط خودنمـوزی .البتـه
در این تحقیق ،سط یادگیری دانشنموزان مـورد نزمـون در ایـن پایـه نسـبت بـه پایـة هفـتم
ضعیفتر بود و بدیهی است که این امر در نتیجه تأثیر گذاشتهاست .ضمن اینکه متن کتابهای
درسی هشتم هدفمندتر انتخاب شدهاست و متنمحوری را در این کتابها ،روشنتـر از کتـاب
هفتم میتوان مشاهده کرد .کار روی متن و واژگان ،برای معلم و دانشنموز فرصت بیشـتری را
فراهم مینورد تا به هدف اصلی تألیف این کتابها نزدیکتر شوند ،حتی به معلم این فرصـت
را میدهد تا با بهکارگیری واژگان کلیدی در حین صحبت با دانشنموزان ،اشـتیاق یـادگیری را
در دانشنموزان به وجود نورد؛ فرصتی که در کتاب هفتم کمتر میتوان دید.
محور کلوز سط خوانایی کتاب پایة نهم را با میانگین  45/87در سط نموزشـی و درط و
فهم به کمک معلم نشان میدهد .اگرچه این درصد به حالت استرس و فشار روانی نزدیـکتـر
است ولی شواهد که شامل نتیجة این تحقیـق و نیـز نظـرات معلمـان ،دانـشنمـوزان و تجربـة
نگارندگان این پژوهش است ،سط نموزشی و محتوایی این کتاب را نسـبت بـه دو پایـة قبـل
مناس تر میداند.
محور کلوز نتیجة هر سه نزمون را در سـط نموزشـی مـیدانـد؛ یعنـی متـون کتـابهـای
موردنظر نه ننقدر سخت است که قابل درط نباشد و نه ننقدر نسان است کـه بـدون نیـاز بـه
معلم قابل درط و فهم باشند.
ننچه در این پژوهش قابل تأمل است ،بررسی انحراف معیار نزمونهای موردنظر است .این شاخص
در نزمونهای معمولی که پس از تدریس درس یا کتاب مربوطه بهوسیلة معلم برگـزار مـیشـود سـط

1. Self-taught
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پراکندگی نمرات را به طور معمول روی نمرة پایین  3یا حداکثر  4نشان میدهد .امـا بررسـیهـا نشـان
میدهد در مورد این نزمون اینگونه نیست؛ چراکه انحراف معیار در هر سه نزمون عدد باالی  5را نشان
میدهد .یکی از دالیل این نتیجه میتواند برگزاری نزمون از متونی باشد که هنوز تدریس نشدهاند .مسلماً
زمانی که مطال درسی بهوسیلة مدرس تدریس میشود ،دانشنموزان سط متوس  ،تالش خود را برای
نزدیکتر کردن معلومات خود به دوستانی که دارای سط باالتری از یادگیری هستند ،مضاعف میکننـد
و این امر موج نزدیکی دادهها و پراکندگی کمتر نمرات میشود .عالوه بر این ،نزمـونهـای معمـولی
اکثراً با اطالع قبلی به فراگیران برگزار میشود و این امر باعث ایجاد نمادگی بـرای نزمـون مـیشـود ،در
صورتی که نزمون کلوز بدون اطالع قبلی و نمادگی فراگیران برگزار میشود (برای دسـتیابی بـه نتیجـه،
نزمون باید حتماً بدون اطالع قبلی دانشنموزان برگزار شود) .اینها ازجمله مـواردی اسـت کـه تقریبـاً
بیانگیزگی و نداشتن تمایل به پاسخگویی را در بین اکثر دانشنموزان به همراه داشت ،و پژوهشگران بـا
ترفندهای مختلف موفق شدند انگیزه پاسخگویی را فق در بین عدة کمی از دانشنموزان ایجاد کنند .این
است که در این نزمون پراکندگی پاسخها با عدد نسبتاً باالیی مشاهده میشود که این نتیجه خود میتواند
گویای ضرورت حضور معلم برای تدریس باشد.
نتایج این تحقیق با نتایج بهدستنمده از مطالعات فـردانش و شـیران ( ،)1379الرشـیدی (2005م)،
مؤمنی والمؤمنی ( 2011م) همخوانی ندارد ولی نتایج نن با تحقیق السرحانی ( )2011همسو است.

 .11پیشنهادها و راهکارها
نتایج پژوهش نشان میدهد توییرات انجامشده در محتوا و متن کتـابهـای درسـی عربـی ،تـا
حدود زیادی ننها را در سط مناسبی از خوانایی قرار داده که ایـن مـیتوانـد مـوفقیتی بـرای
اعضای دفتر تألیف کتابهای درسی نموزشوپرورش باشد؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود:
 معلمان برای تسل بیشتر بر مطال

درسی ،کتابهای مورد تدریس خود را با استفاده از

روشهای تحلیل جدید ـ مانند تحلیل محتوا ـ بررسی نمایند .چراکه غالباً در ایـن روش بـرای
بهدستنوردن اطالعات ،نیـاز بـه مراجعـه بـه افـراد دیگـر نیسـت (هماننـد روش مصـاحبه و
نظرخواهی) و تنها با استفاده از فرمولهای مخصو
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همچنین با جلوگیری از تعجیل در تفسیر متن ،دقـت پژوهشـگر را در تجزیـهوتحلیـل مطالـ
موردنظر باال میبرد.
 مؤلفان کتابهای درسی باید توجه داشته باشـند اگرچـه خوانـایی مـتن هـر سـه کتـاب
مذکور در سط نموزشی به دست نمد ولی نباید منحصراً به این فرمولهـا اکتفـا شـود؛ چراکـه
این شاخصها خالی از لوزش نیستند.
 شناخت تکنیکهایی که هنوز تعدیل و بـازنگری نشـدهانـد و بررسـی ننهـا مـیتوانـد
راهگشایی برای یافتن بهترین تکنیک و روش در تجزیهوتحلیل کتابها بهخصو

کتابهـای

درسی باشد؛ چهبسا روشهای سنجشیای که کارایی باالیی دارند ولی هنوز بازنگری نشدهاند.
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انقرائیة کتب اللغة العربیة المقررة للمرحلة الثانویة األولی
(في ضوء اختبار کلوز لالنقرائیة)
مریم جالئي ،1فرزانة براتي

دهقي2

 .1أستاذة مساعدة يف قسم اللغة العربیة وآداهبا جبامعة کاشان
 .2ماجستریة يف اللغة العربیة وآداهبا جبامعة کاشان

المل ّخص

تقوم معادالت املقروئیة بتجزئة النص وحتلیله هادفة حتديد نقاط الضعف والقوة املوجودة فیه  .وفقاً للمنهج اجلديد
لتعلیم اللغة العربیة يف املدارس اإليرانیة الذي يتمحور علی أساس استیعاب نصوص الکتب العربیّة ،فهدفت هذه
الدراسة إلی حتديد وقیاس درجة مقروئیّة الکتب العربیّة املقررة للمرحلة الثانوية األولی .منهج الدراسة کان حتلیل
تدرس يف الصفني
احملتوی باستخدام اختبار کلوز لالنقرائیّة کأداة البحثّ .
يتکون جمتمع الدراسة من  400طالبة ُ
السابع والثامن يف إحدی املدارس الثانوية األولی ملنطقة  5يف مدينة أصفهان .لتحقیق هدف الدراسة مت بناء
ووزع علی عینة الدراسة املتکونة من  200طالبة يف ستة صفوف .اتضح من متوسط درجات
اختبار کلوز ّ
الطالبات ونسبة إجاباهتن الصحیحة عن األسئلة وفقاً لإلحصائیات الوصفیة واالستنتاجیة ،أ ّن الکتب املدروسة
الثالثة يف املرحلة الثانويّة األولی تکون يف املستوی التعلیمي؛ بعبارة أوضح ،يستطیع املتعلم أن يقرأ النص و
يستوعبه ،ولکن مبساعدة املعلم وحتت إشرافه.

الکلمات الرئیسة :حتلیل احملتوی؛ االنقرائیّة؛ کتب العربیّة املقررة للمرحلة الثانويّة األولی؛ اختبار کلوز لالنقرائیة.

الکاتبة املسؤولة

maryamjalaei@gmail.com
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